
Organizačný poriadok 

Obecnej telovýchovnej jednoty Banka 
 

 

PRVÁ  HLAVA 

 
Úvodné ustanovenia 

 
Článok 1 

Pôsobnosť OTJ 
 

1. OTJ Banka je občianskym športovým združením s právnou subjektivitou, s pôsobnosťou na 
území obce Banka. V náboženských a v politických záležitostiach zaujíma neutrálny postoj. 

2. Základným poslaním OTJ je realizovať ciele ustanovené v Stanovách OTJ, starať sa o 
rozvoj futbalu v obci. 

3. Zlepšovať úroveň futbalu. Podporovať, usmerňovať a koordinovať rešpektovanie zásady 
FAIR – PLAY a Kódexu futbalovej etiky. 

                      
Článok 2 

Členovia OTJ 
 

1. V rámci svojej činnosti zastupuje záujmy svojich členov, ktorými sú riadni a čestní. 
2. Práva a povinnosti členov upravujú Stanovy OTJ. 

 
Článok 3 

Orgány OTJ 
        

1. OTJ realizuje svoje poslanie prostredníctvom orgánov, ktorými sú Členská schôdza OTJ  a 
Výkonný výbor OTJ. Osobitné postavenie má Revízna komisia OTJ. 

2. Každodenné operatívne úlohy plní prezident OTJ cestou jednotlivých členov výkonného 
výboru OTJ, ktorých riadi. 

 
Článok 4 

Konflikt záujmov 
 

       V súlade s článkom 15 Stanov OTJ a Uznesením prijatým na mimoriadnej členskej schôdze 
konanej dňa 4. marca 2011 sa stanovuje, že : 

       a) člen výkonného výboru OTJ nesmie byť členom či predsedom nezávislého kontrolného 
orgánu, ktorý uskutočňuje kontrolu hospodárenia OTJ a dodržiavania Stanov, noriem a 
poriadkov OTJ 

       b) aktívni hráči – futbalisti, riadni členovia OTJ, majú právo podieľať sa na činnosti  
 OTJ, majú právo voliť,  no právo byť volený do orgánov OTJ majú až po ukončení 
 aktívnej hráčskej činnosti.   
 
                                                

                                                        
  



DRUHÁ  HLAVA 
 

Článok 5 
Právomoc a pôsobnosť Členskej schôdze 

 
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom OTJ. Koná sa jedenkrát do roka. Voľby Prezidenta 

OTJ, členov Výkonného výboru OTJ, Predsedu revíznej komisie a členov revíznej komisie 
sa konajú raz za štyri roky. 

2. Členská schôdza môže byť riadna a mimoriadna. 
3. Členská schôdza má v rámci pôsobnosti OTJ právomoc normotvornú, rozhodujúcu a 

kontrolnú. 
4. Rokovanie Členskej schôdze upravuje rokovací poriadok, ktorý navrhuje Výkonný výbor a 

je schvaľovaný prítomnými členmi. 
5. Do jej pôsobnosti patrí najmä: 

            a) schvaľovať, meniť alebo rušiť Stanovy OTJ  a Organizačný poriadok OTJ, 
            b) voliť prezidenta OTJ, členov Výkonného výboru OTJ, predsedu a členov Revíznej        

komisie OTJ, 
            c) vytvárať, prípadne rušiť komisie OTJ,. 

d) schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení, 
e) schvaľovať správu o činnosti OTJ, 

            f) na základe návrhu Výkonného výboru rozhodovať o zvolení čestného prezidenta      
OTJ , alebo čestného člena za záslužnú prácu vo futbalovom hnutí, 

            g) prijímať, prípadne vylučovať riadnych členov 
            h) rozhodovať o zrušení OTJ 
            i)  rozhodovať o vstupe do športových a iných telovýchovných organizácií či zväzov,       

ako i o vystúpení z organizácií, ktorých je členom. 
 

Článok 6 
Právomoc a pôsobnosť Výkonného výboru OTJ 

 
1. Výkonný výbor je najvyšším orgánom medzi členskými schôdzami. Práva a povinnosti 

upravujú Stanovy OTJ, podľa ktorých výkonný výbor rozhoduje o zásadných otázkach 
týkajúcich sa správy majetku a  hospodárenia OTJ. 

2. V období medzi členskými schôdzami Výkonný výbor môže prijímať dočasné zmeny a 
doplnky Stanov OTJ ak neznesú odklad.. 

3. Výkonný výbor schvaľuje vykonávacie Smernice. Nové a novelizované smernice verifikuje 
prezident OTJ. Originál spolu s jednou kópiou sa zakladá u prezidenta OTJ. 

4. Členovia Výkonného výboru majú právo: 
            a) predkladať návrhy, ktoré sú predmetom rokovania výkonného výboru a vyjadrovať       

sa k  ním, 
            b) hlasovať o všetkých otázkach, o ktorých rozhoduje výkonný výbor 
      5.   Členovia výkonného výboru sú povinní: 
            a) vykonávať svoje funkcie nezištne v prospech futbalu, 
            b) dbať na jeho záujmy a posilňovať jeho spoločenskú vážnosť, 

c) zúčastňovať sa na rokovaniach výkonného výboru, kde je ich účasť nezastupiteľná 
6. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné so cťou člena výkonného výboru, alebo v prípade, 

že sa bez ospravedlnenia nebude člen zúčastňovať na jeho činnosti, môže výkonný výbor 
odvolať takéhoto člena. V prípade návrhu na odvolanie prezidenta OTJ musí byť zvolaná 
mimoriadna členská schôdza v zmysle čl. 11 Stanov OTJ. 

       7.  Ak člen výkonného výboru zo závažných dôvodov skončí svojú funkciu počas funkčného 
obdobia, obsadí dočasne jeho miesto na návrh prezidenta OTJ iný člen OTJ. Takto poverený 
člen výkonného výboru vykoná funkciu do najbližšej členskej schôdzi. 



        8. Členovia výkonného výboru sú povinní plne rešpektovať Kodex futbalovej etiky. 
 

Článok 7 
Zloženie  Výkonného výboru 

 
            Výkonný výbor má 5 členov a na jeho čele je prezident OTJ Banka 
 

Článok 8 
Zasadnutia Výkonného výboru 

 
1. Výkonný výbor zvoláva prezident OTJ, alebo poverený člen Výkonného výboru podľa 

potreby, avšak minimálne raz za mesiac. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sú 
prítomní najmenej 3 členovia. 

2. Zasadnutie Výkonného výboru je neverejné. 
3. Na rokovanie Výkonného výboru môže byť prizvaný predseda Revíznej komisie a iné 

osoby, ktorých prítomnosť je potrebná na prerokovanie danej problematiky. V takomto 
prípade majú tieto osoby právo predkladať návrhy a vyjadrovať sa k prerokovaným 
otázkam. Nemajú však hlasovacie právo. 

 
Článok 9 

Rokovanie Výkonného výboru 
 

1. Rokovanie Výkonného výboru vedie prezident OTJ, alebo ním poverený člen výkonného 
výboru. 

2. Na všetkých zasadaniach vykoná prezident OTJ kontrolu plnenia uznesení podľa zápisnice z 
predchádzajúceho zasadnutia. 

3. Obsahový plán rokovaní Výkonného výboru zostaví prezident OTJ na základe návrhov 
členov výboru a predkladá ho na schválenie výboru vždy k 20-temu dňu v mesiaci na 
mesiac nasledujúci. Po schválení sa tento plán doručí členom Výkonného výboru a 
predsedovi Revíznej komisie. 

            Návrhy na dodatočné zaradenie vecí do programu rokovania výboru možno podávať     
 najneskôr 5 dni pred termínom jeho konania.. 

4. Zaradenie návrhov, ktoré nie sú v programe rokovania, je možné len vtedy, ak s tým súhlasí 
väčšina prítomných členov výkonného výboru. 

5. Zápisnicu zo schôdze spolu s plným textom prijatých uznesení zasiela prezident OTJ do 10 
dni členom Výkonného výboru a predsedovi Revíznej komisie. Originál zápisnice s jednou 
kópiou sa zakladá u prezidenta OTJ. 

 

Článok 10 
Prezident OTJ 

 
1. Štatutárnym zástupcom OTJ je prezident OTJ, ktorý ju zastupuje v rámci stykov ako vo 

vzťahu k Oblastnému futbalovému zväzu Trnava, ZsFZ Nitra a SFZ Bratislava. Prezident 
OTJ zabezpečuje taktiež spoluprácu so štátnymi orgánmi a inými republikovými 
organizáciami Slovenskej republiky. 

2. Prezident OTJ okrem iných povinnosti najmä: 
            a) realizuje rozhodnutia prijaté Členskou schôdzou a cestou viceprezidenta realizuje     
     rozhodnutia Výkonného výboru OTJ, 
  b) zabezpečuje efektívne fungovanie orgánov OTJ za účelom dosiahnutia cieľov     
     definovaných v Stanovách OTJ, 
            c) dohliada na prácu členov Výkonného výboru, 



d) koordinuje vzťahy medzi športovými organizáciami v obci 
 e) zastupuje OTJ v rokovaní so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými  

organizáciami 
3. Prezident OTJ pri výkone svojich funkcií vystupuje v mene OTJ a Výkonného výboru. Na 

zastupovanie OTJ a Výkonného výboru OTJ môže prezident OTJ splnomocniť v 
stanovenom rozsahu viceprezidenta OTJ. 

4. Prezident OTJ zvoláva zasadnutia Výkonného výboru a riadi jeho činnosť. 
5. Poveruje jednotlivých členov výkonného výboru 

 

 
TRETIA  HLAVA 

 
Článok 11 

Revízna komisia 
 

1. Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán, ktorý kontroluje a usmerňuje kontrolu 
hospodárenia a dodržiavania noriem a poriadku. 

2. Komisia je zložená z predsedu a dvoch členov. 
3. Revízna komisia najmä: 

            a) kontroluje finančné hospodárenie s prostriedkami OTJ, dbá o ich efektívne           
využívanie v  súlade so závermi a úlohami OTJ, 

            b) podáva stanovisko k dodržiavaniu Stanov OTJ, Organizačného poriadku OTJ a       
ďalších  noriem platných v OTJ, 

c) vykonáva kontroly podľa schváleného plánu kontrol, 
d) podáva stanovisko k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti financií poskytovaných                                         

       členom OTJ 
4. Pre efektívne plnenie úloh môže Revízna komisia požadovať vyjadrenia a stanoviska od 

funkcionárov a orgánov OTJ. 
5. Na požiadanie umožní prezident OTJ revíznej komisií nazrieť do účtovných dokladov OTJ a 

poskytne uznesenia, prípadne iné materiály zo zasadnutia výkonného výboru. 
6. Revízna komisia predkladá raz ročne správu o svojej činnosti Výkonnému výboru OTJ a na 

každé rokovanie členskej schôdzi OTJ spracúva súhrnu správu s návrhmi na opatrenia. 
7. Schôdze Revíznej komisie sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za polrok. Predseda je 

povinný zvolať schôdzu do 30 dní, ak o to požiadajú členovia revíznej komisie. 
 

 

ŠTVRTÁ  HLAVA 
 

Článok 12 
Správca OTJ 

 
1. Náplň jeho práce stanovia a schvália členovia Výkonného výboru OTJ. 
2. Prioritou je údržba hracej plochy a jej príprava na majstrovské zápasy jednotlivých družstiev 

OTJ. 
3. Dozerá a zabezpečuje poriadok v budove OTJ, ktoré jednotlivé družstva využívajú, 

vykonáva drobné opravy materiálu.. 
4. Mesačne vyúčtováva finančné prostriedky, ktoré použil na nákup drobného materiálu pre 

zabezpečenie činnosti OTJ. Jedná sa hlavne o nákup benzínu do kosačky na kosenie ihriska, 
valcovanie a hnojenie ihriska, nákup vápna a farby na lajnovanie ihriska, nákup pracích 
prostriedkov na pranie dresov a pod. 

 



PIATA  HLAVA 
 

Článok 13 
Záverečne ustanovenia 

Účinnosť 
 

1. Tento organizačný poriadok OTJ Banka bol prerokovaný a schválený na mimoriadnej 
členskej schôdzi OTJ, ktorá sa konala dňa 4. marca 2011. 

2. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
 
V Banke, dňa 4. marca 2011 
 
 


